На основу члана 16. став 1. тачка 14. Статута, члана 5. Правилника о обезбеђењу,
контроли и унапређењу квалитета Технолошког факултета у Лесковцу и Правилника о
стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа
(Стандард 1. „Службени гласник РС“ број 106/06), Савет Технолошког факултета у Лесковцу
на седници одржаној 27.12.2007. године усвојило је

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ЛЕСКОВЦУ

Увод
Стратегија обезбеђења квалитета је основни стратешки развојни документ из области
обезбеђења, контроле и унапређења квалитета целокупног процеса високог образовања на
Технолошком факултету у Лесковцу (у даљем тексту: Факултет).
Стратегија обезбеђења квалитета садржи опредељење Факултета да непрекидно и
систематски ради на унапређењу квалитета у свим сегментима делокруга рада, са
опредељењем за остваривање и усавршавање организационе културе квалитета.
Овај документ је трајног карактера и периодично ће се преиспитивати и мењати,
односно усклађивати са захтевима и потребама, везаним за контролу и унапређење
квалитета.
Факултет утврђује стратегију обезбеђења квалитета: студијских програма, наставног
процеса, научноистраживачког, уметничког и стручног рада, наставника и сарадника,
студената, уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, управљања,
простора и опреме, финансирања, ненаставних активности, услова рада и студирања, као
документ доступан јавности.
Принципи и начела
Делатност Факултета заснива се на следећим принципима:
-

академске слободе,
аутономија,
јединство наставе и научноистраживачког, односно уметничког рада,
отвореност према јавности и грађанима,
уважавање хуманистичких и демократских вредности националне и европске
традиције,
поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих видова
дискриминације,
усклађивање са европским системом образовања и унапређивање академске
мобилности наставног особља и студената,
учешће студената у управљању и одлучивању, посебно у вези са питањима која су од
значаја за квалитет наставе,
афирмација конкуренције, образовних и истраживачких услуга ради пораста
квалитета и ефикасности високошколског система,
обезбеђивање квалитета и ефикасности студирања.

Као јавна образовно-научна институција у демократском друштву, Факултет се
придржава следећих начела:
-

да буде отворен и комуникативан, да би био конкурентан и компарабилан,
интегрисан, да би био кохерентан, флексибилан, да би се могао лако мењати у складу
са захтевима друштвене и научне заједнице,
да усавршава своје традиционално добре и усваја интернационалне стандарде учења,
чиме се обезбеђују мобилности наставног кадра и студената,
да у свим сегментима свог деловања развија систем ообезбеђења и унапређења
квалитета, следећи принципе сталне имплементације савремених достигнућа,
да различитим механизмима подстиче ефикасност студирања на свим нивоима,
да негује стални контакт са студентима и јача партнерски однос у процесу учења, како
би био у могућности да одговори захтевима квалитета учења,
да тежи изврсности у свим облицима научноистраживачког рада.
Мисија и циљеви

Факултет има вишеструку мисију, коју чине три целине: образовање, научноистраживачки рад и учешће у развоју друштвене заједнице кроз јавно деловање у условима
развоја и опште трансформације друштва.
Своју мисију остварује кроз следеће циљеве:
-

преношење научних, стручних и уметничких знања и вештина,
развој науке и унапређење уметничког стваралаштва,
обезбеђивање научног, стручног и уметничког подмлатка,
пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо
образовање и да се образују током читавог живота,
повећање броја становника са високим образовањем,
пружање подршке економском и друштвеном развоју југоисточне Србије и шире, како
праћењем актуелне друштвене проблематике и потреба, тако и понудом
одговарајућих конструктивних решења,
ширење академског духа, креативности и инвентивности на друштвено окружење,
јачање постојећих и успостављање нових веза са другим академским, привредним и
друштвеним институцијама у земљи и иностанству,
неговање стандардних академских вредности, као што су: интегритет, колективни
дух, солидарност, слобода мишљења, одговорност, толеранција, објективност и
слично.

Факултет је посвећен циљевима који подразумевају ширење образовних и научних
искустава са посебним нагласком на бољи начин учења и стицање вештина које су активним
члановима друштва неопходне за интелектуално и технолошко прилагођавање захтевима
средине. Факултет је трајно опредељен да тежи унапређењу квалитета високог образовања и
укључивању у јединствен Европски простор високог образовања.
У складу са тим, Факултет као своје основне дугорочне циљеве поставља:
-

унапређење квалитета свих сегмената из свог делокруга рада, кроз систематично и
поступно уређење система обезбеђења и контроле квалитета,
неговање и ширење културе квалитета,
повећање ефикасности студирања,
побољшање квалитета студијских програма, наставног процеса и услова рада,
повећање обима и квалитета научноистраживачког и уметничког рада наставника и
сарадника,

-

повећање доприноса академском животу Факултета и доприноса локалној и
националној заједници.
Мере за обезбеђење, контролу и унапређење квалитета

Факултет обезбеђује квалитет високог образовања у складу са усвојеним документима
у области високог образовања, као што су:
- Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05),
- Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа („Службени гласник РС“ број 106/06),
- Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета
високошколских установа („Службени гласник РС“ број 106/06),
- Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и
студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06),
- Правилник о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета Факултета,
- Статут Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 4/06),
- Статут Технолошког факултета у Лесковцу,
- Стратегија обезбеђења квалитета.
-

Утврђене области у којима се обезбеђује, контролише и унапређује квалитет су:
Студијски програми,
Наставни процеси,
Наставно особље,
Научноистраживачки, уметнички и стручни рад,
Оцењивање студената у оквиру предиспитних обавеза и на испиту,
Уџбеници и литература,
Библиотека,
Информациони ресурси,
Простор и опрема,
Ненаставно особље,
Процес управљања,
Јавност у раду,
Финансирање.

-

Факултет утврђује мере за обезбеђење квалитета кроз:
Обавезно самовредновање и оцену квалитета студијских програма и његових делова,
као и установе у којој се програми реализују,
Спољашњу проверу квалитета у процесу акредитације.

-

Обезбеђење квалитета се остварује:
Јединством образовног, стручног и научноистраживачког рада,
Успостављањем и неговањем интерактивног односа са студентима,
Међународном сарадњом кроз размену наставника и студената,
Успостављањем сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима.

-

Организациона структура система обезбеђења квалитета
Организациона структура система обезбеђења квалитета је дата у прилогу, који је
саставни део овог документа.

Акциони план обезбеђења квалитета
Систем обезбеђења квалитета биће свеобухватно реализован усвајањем и применом
следећих докумената, кроз чије ће одредбе и садржаје бити дефинисане одређене мере,
поступци и механизми обезбеђења, контроле и унапређења квалитета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Годишњи извештај о раду Факултета,
План рада Факултета за текућу годину,
Финансијски извештај Факултета за последње три године,
Финансијски план Факултета за текућу годину,
План научноистраживачког рада Факултета,
Извештај о резултатима самовредновања Факултета,
Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника,
Правилник о условима и поступку давања сагласности за радно ангажовање
(допунски рад) наставника на другом факултету Универзитета у Нишу и на другим
самосталним високошколским установама у земљи и иностранству,
9. Правилник о поступку, условима доделе звања и правима професора емеритуса са
ближим критеријумима за доделу звања професор емеритус,
10. Правилник о додељивању признања наставницима,
11. Кодекс професионалне етике,
12. Правилник о студентском вредновању квалитета студија,
13. Правилник о упису студената на студијске програме,
14. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту,
15. Правилник о завршном раду и докторској дисертацији,
16. Правилник о дисциплинској одговорности студената,
17. Правилник о додељивању признања најбољим дипломираним студентима,
18. Правилник о издавачкој деалатности Факултета,
19. Правилник о уџбеницима,
20. Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета Факултета,
21. Правилник о признавању страних високошколских исправа,
22. Правилник о додељивању признања ненаставном особљу,
23. Уређен сајт Факултета,
24. Уређен информатор за студенте.
Факултет ће, у складу са наведеним документима, донети и друге опште акте који су
потребни за унапређење квалитета студија и развијати потребне механизме за њихову
примену.
Завршне одредбе
Овај документ објавити на интернет страни Факултета.
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ
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